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Assalto a 
carros-fortes 
vai à Câmara
Tensão. Com medo, sindicato pede ajuda ao Legislativo, que vai 
agendar reunião as polícias Civil e Militar para cobrar combate aos 
roubos. Só este ano foram registrados seis crimes com sequestro de 
familiares na região. Ontem, Campinas teve mais um assalto  PÁG. 04

Após acidente, obra 
de modernização é 
a saída para viaduto

Sanasa: mais um 
contrato reprovado

Acidente deixa 56 
mortos na Espanha

O alvo é a readequação de toda a 
estrutura do Miguel Vicente Cury. 
Anteontem um homem morreu   PÁG 03

TCE-SP julgou irregular obras de R$ 
813 mil e multou seis ex-diretores da 
empresa denunciada pelo MP    PÁG 02

Trem descarrilou e operador admitiu 
excesso de velocidade PÁG. 09

JAZZ NA 
FÁBRICA
EVENTO TRAZ GRANDES 
NOMES DO GÊNERO PÁG. 12
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 PAPA PROMETE 
VOLTAR EM 2017  
Francisco reza missa para 
200 mil fiéis em Aparecida  PÁGS. 06 E 08 

Pontífice diz que virá para a comemoração dos 300 anos da imagem de Nossa Senhora | FABIO RUBINATO/AGF/FOLHAPRESS

Atlético-MG 
conquista a 
Libertadores
Galo vence Olimpia (PAR) na 
disputa de pênaltis e levanta taça 
inédita no Mineirão lotado  PÁG. 14

América é do Galo | ANDRES STAPFF/REUTERS
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A Sanasa, empresa que ge-
rencia e administra o trata-
mento de água e esgoto em 
Campinas, teve mais um 
contrato rejeitado nesta se-
mana pelo TCE-SP (Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo) por irregularidades. 
O tribunal pediu que a có-
pia do processo seja enviada 
O Ministério Público. 

O contrato que recebeu 
sinal vermelho do relator 
Dimas Eduardo Ramalho foi 
assinado com a Saenge En-
genharia de Saneamento e 
Edificações Ltda., uma das 
empresas denunciadas pelo 
Gaeco, braço da Promotoria  
que investiga o crime or-
ganizado, por envolvimen-
to no caso de corrupção na 
empresa que derrubou o go-
verno do ex-prefeito Hélio 
de Oliveira Santos (PDT). 

Além disso, seis repre-
sentantes da empresa fo-
ram multados em R$ 11,6 
mil cada um. Entre os pu-
nidos estão o ex-presidente 

da empresa, Luiz de Aquino, 
e Aurélio Cance Júnior, ex-
-diretor da Sanasa, que che-
gou a ser preso por denún-
cia de fraudes em contratos 
da empresa. De acordo com 
Aquino, o vencedor das lici-
tações era definido previa-
mente sob o pagamento de 
propina que variava de 5% a 
12% sobre o valor do contra-
to aos agentes públicos.  

A Saenge foi contratada 
para executar obras na re-
gião do aeroporto de Vira-
copos, com fornecimento 
de materiais, mão de obra e 
equipamentos. O conselhei-
ro Dimas Eduardo Ramalho 
escreveu que, apesar da rea-

lização de pesquisa de pre-
ços, houve a defasagem do 
orçamento, deixando de re-
fletir, assim, os valores pra-
ticados no mercado, o que 
configura prejuízos ao po-
der publico. Inclusive uma 
empresa chegou a oferecer 
um valor menor do que o 
contratado: R$ 808 mil con-
tra os R$ 813 mil contrata-

dos. Também foram feitos 
aditamentos.  

Outra possibilidade de 
direcionamento foi a inclu-
são no edital da exigência 
da marca, o que é proibido 
pela Lei de Licitações. 

TCE-SP. Exigência de marca, o que pode indicar direcionamento da licitação, foi um dos 
problemas apontados. Ex-diretores da empresa foram multados em R$ 11,6 mil cada um

Sanasa tem mais um 
contrato irregular 

A Prefeitura de Campinas 
autorizou o início da revi-
talização do Parque Ecológi-
co da Vila União, bairro lo-
calizado na região sudoeste  
de Campinas. A previsão de 
entrega de obras é de dez 
meses. 

 Os serviços estão orça-
dos em R$ 940 mil. O par-
que tem 220 mil metros 
quadrados e a ideia é de que 
seja uma área de convívio, 
de esportes e lazer. 

O projeto engloba a lim-
peza e a recuperação da ve-
getação nativa. Já foram 
plantadas 1,5 mil mudas 
de espécies nativas e o es-
paço receberá mais 15 mil 
mudas de diversas espé-
cies, entre elas ipê, jequiti-
bá e pitangueira. Além das 
árvores, a área terá 100 mil 
metros quadrados de grama 
esmeralda.

 Também serão instala-
dos equipamentos de aca-
demia para o uso de pessoas 
da 3ª idade, recuperação de 
duas quadras poliesportivas 
e de um campo de futebol 
com arquibancadas, além 
de pistas interna e externa 
para caminhada e também   
de skate. 

 METRO CAMPINAS

Vila União. 
Prefeitura faz 
revitalização 
de parque 

Frio leva 26% a mais de 
morador de rua a abrigo
O frio que atingiu a míni-
ma  de sete graus ontem au-
mentou em 26,6% o atendi-
mento do Samin (Serviço de 
Atendimento do Migrante 
Itinerante), em Campinas. 
Apenas na noite de terça pa-
ra quarta-feira, 95 mendi-
gos dormiram no local, an-
te 75 na segunda.

A assistente técnica da 
Prefeitura de Campinas Ká-
tia Rose Gonçalves da Sil-
va, que trabalha no progra-
ma responsável pela área de 
população de rua, explicou 
que no frio a abordagem aos 
moradores de ruas aumen-
ta. A Prefeitura de Campi-
nas amplia em duas horas 
o período de atendimento 

nas ruas e avenidas da cida-
de. No verão, a abordagem é 
feita até as 22h. No inverno, 
vai até a meia-noite. 

“O frio preocupa bastan-
te e nós incentivamos para 
que o morador de rua pro-
cure um dos lugares ofere-
cidos pela prefeitura”, disse. 
Campinas tem três locais: 
o Samin, com 130 vagas, e 

dois albergues com 35 vagas 
no total. Segundo ela, ca-
so o morador de rua se re-
cuse a ir até um dos servi-
ços oferecidos, são doados 
cobertores. Esta ação come-
çou a partir de 2004, após a 
morte de um mendigo por 
hipotermia. 

Estado de atenção  
A Defesa Civil de Campinas 
decretou estado de atenção 
na cidade devido ao frio in-
tenso. Isso porque a pre-
visão é a de que a tempe-
ratura irá se manter baixa  
nos próximos dias, causan-
do sensação térmica ainda 
menor.  

 METRO CAMPINAS População de rua soma 601 na cidade  | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

9
anos é o período em que o 
município não tem registro de 
nenhuma morte de morador de 
rua por hipotermia.  

Ex-presidente foi multado em R$ 11,6 mil pelo TCE | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO 

R$ 813
mil é o valor do contrato com a 
construtora Saenge para fazer 
obras na região do Aeroporto 
Internacional de Viracopos. 

ROSE 
GUGLIELMINETTI 
METRO CAMPINAS

1
FOCO

Voo da FAB

Aldo não 
explica 

O ministro do Esporte, 
Aldo Rebelo, justificou 

ontem que usou um avião 
da Força Aérea Brasileira 
para uma viagem para 

Cuba à trabalho durante 
o Carnaval, mas não 
explicou o porque da 

presença da mulher e do 
filho no voo. A denúncia 
foi publicada pelo jornal 

“Folha de S. Paulo”.

Dólar
  + 1,27%

(R$ 2,25)

  Bovespa
  - 0,91%
 (48.374 pts)

 Euro
  + 0,47% 

(R$ 2,95)

 Selic
 (8,50%)

Salário 
mínimo
(R$ 678)

 Cotações
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Marcas do acidente que matou um homem e deixou 19 feridos ficaram no guard rail da via | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO

Especialistas defendem 
viaduto mais ‘moderno’
O Viaduto Miguel Vicen-
te Cury, local de onde um 
ônibus articulado caiu so-
bre um veículo na manhã 
de anteontem, deixando 19 
feridos e um morto, pode-
ria ter condições melhores 
de segurança se moderni-
zado. É o que defendem os 
especialistas de trânsito em 
Campinas.

Segundo Celso Arruda, 
especialista em seguran-
ça no trânsito, nenhum fa-
tor específico do local foi 
responsável pelo aciden-
te, mas, por a obra ser anti-
ga, muitas melhorias pode-
riam ser feitas. “O guard rail 
é adequado ainda que exis-
tam outros mais deformá-
veis. Ele não pode ser rígi-
do, porque senão, em uma 
colisão de um veículo pe-
queno, ele seria arremes-

sado de volta para a pista”, 
explicou. “Mesmo assim, o 
guard rail que estava lá aju-
dou para que a velocidade 
do veículo fosse menor na 
queda”, afirmou.

Outro problema levanta-
do, mesmo que não deter-
minante para acidentes, foi 
em relação à via, no lado de 
fora da curva. “Há uma leve 
inclinação para fora da cur-
va. O correto é que essa in-
clinação tenha caída para 
dentro”, disse.

O secretário de Infraes-
trutura de Campinas, Car-
los Santoro, informou por 
meio da assessoria de im-
prensa, que mudanças já fo-
ram realizadas no local para 
aumentar a segurança, mas 
que, por se tratar de uma 
construção antiga, é preci-
so uma reforma estrutural.

Aceleração
Um estudo está em constru-
ção na prefeitura  para re-
formas mais profundas no 
local. Após os três aciden-
tes do ano o processo será 
acelerado, mas não há da-
ta para conclusão. O local 
também receberá a linha de 
BRT (Bus Rapid Transport) 
em 2016, por isso precisa-
rá de obras importantes, se-
gundo a secretaria.

 METRO CAMPINAS

Mais segurança. Após três acidentes, especialistas defendem 
reformas estruturais no local. Mudanças estão em estudo

1961
é o ano em que foi feito o 
projeto original do viaduto,
que passará em breve 
por mais reformas.

Viracopos quebra recorde de movimento diário

Maior movimentação havia sido registrada antes em fevereiro | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

O Aeroporto Internacional 
de Viracopos bateu um no-
vo recorde na última terça-
-feira, dia 24, quando foram 
registradas 404 movimen-
tos de aeronaves em um 
dia, sendo 205 pousos e 199 
decolagens.

De acordo com a conces-
sionária Aeroportos Brasil 
Viracopos, que administra 
o terminal, o recorde ante-
rior havia sido quebrado no 

dia 8 de fevereiro, véspera 
de Carnaval, quando o ae-
roporto atingiu a marca de 
399 movimentos – 198 pou-

sos e 201 decolagens.
O aeroporto registrou, 

no primeiro semestre do 
ano, aumento de 6,2% no 
fluxo de passageiros em re-
lação ao mesmo período de 
2012. Entre janeiro e junho 
de 2013, 4.540.981 de pes-
soas voaram pelo terminal, 
enquanto nos primeiros 
seis meses de 2012 foram 
4.276.019 de passageiros.

 METRO CAMPINAS

4,5 mi
de passageiros passaram por 
Viracopos de janeiro a junho 
deste ano, segundo balanço
da concessionária.
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Mais uma vez uma família 
de vigilante é sequestrada e 
um carro-forte, assaltado. A 
cena, que já havia se repeti-
do por cinco vezes na RMC 
(Região Metropolitana de 
Campinas), registrou ontem 
mais um caso, de novo em 
Campinas.

Tamanha a inseguran-
ça instaurada entre fun-
cionários das empresas de 
transporte de valores e seus 
familiares, o SindForte (Sin-
dicato dos Trabalhadores 
em Serviço de Carro-for-
te) já pediu apoio à Câmara 
para tentar chamar a aten-
ção da polícia para o proble-
ma. O vereador Marcos Ber-
nardelli (PSDB) pede hoje ao 
presidente da Câmara, Cam-
pos Filho (DEM), para agen-
dar uma audiência públi-
ca com os comandantes das 
polícias Civil e Militar para 
cobrar medidas de seguran-

ça que estão sendo adotadas 
para reduzir esse tipo de 
crime. “Este é um trabalho 
tenso por natureza. Só que 
com tantos roubos, o me-
do tomou conta de todos. 
O problema é que ninguém 
dá respostas sobre o por-
quê de tantos crimes aqui 
nas cidades. A gente só pen-
sa em quem pode ser o pró-
ximo, infelizmente”, afirma 
o diretor do sindicato, Lúcio 
Cláudio Lima.

Ainda que as informa-
ções sobre o caso de on-
tem tenham sido mantidas 
em sigilo pela DIG (Delega-
cia de Investigações Gerais), 

o sexto roubo comprova 
que a região tem virado al-
vo fácil para a atuação des-
sas quadrilhas. Para se ter 
uma ideia, em maio foram 
registrados dois roubos a 
carros-fortes, um em Suma-
ré e outro em Campinas; 
em junho, foi a vez de Hor-
tolândia. E  só este mês fo-
ram mais três ocorrências: 
em Americana e, novamen-
te, Hortolândia e Campinas. 
“Se for comparar com anos 
anteriores, praticamente 
não aconteciam roubos des-
se tipo”, reforça Lima.

A equipe de reportagem 
do Metro procurou a Secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado para comentar 
o assunto, mas até o fecha-
mento desta edição não ob-
teve resposta. O delegado 
seccional de Campinas, Jo-
sé Carneiro Campos Rolim 
Neto, e o diretor do Deinter 

2 (Departamento de Polícia 
Judiciária de São Paulo Inte-
rior), Licurgo Nunes Costa, 
também foram procurados 
e não retornaram.

A Febraban (Federação 
Brasileira de Bancos) infor-
mou que para contribuir 
para a redução da criminali-
dade, “os bancos vêm atuan-
do em estreita parceria com 
governos, polícias (Civil, Mi-
litar e Federal) e com o Po-
der Judiciário, para com-
batê-los, propondo novos 
padrões de proteção”.

 METRO CAMPINAS

Insegurança. Só este ano foram seis ocorrências envolvendo sequestros de familiares. Um deles foi registrado ontem na cidade

Bandidos abordam veículos fortemente armados | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO

Onda de roubo a carros-fortes 
leva sindicato ao Legislativo

245
é o número de agências 
bancárias localizadas na
cidade de Campinas.

“Esse é um caso em 
que a pressão política 
se faz necessária para 
conseguir ajudar as 
vítimas.” 
MARCOS BERNARDELLI (PSDB), VEREADOR

Policial do Denarc 
é libertado em 
São Paulo

A Justiça libertou an-
teontem o policial do 
Denarc Rodrigo De Lon-
ghi Gomes de Mello, que 
não foi identificado por 
traficantes no processo 
de reconhecimento, fei-
to no Ministério Públi-
co de Campinas. Os po-
liciais são acusados de 
receber propina para fa-
cilitar ação de trafican-
tes.  METRO CAMPINAS

Campinas ganha 
nova unidade do 
Procon

A primeira unidade des-
centralizada do Procon 
Campinas será inaugura-
da hoje no Horto Shop-
ping do Terminal Ouro 
Verde. O posto vai  dar 
orientações sobre rela-
ções de consumo, regis-
tro de reclamações e, fu-
turamente, audiência de 
conciliação, segundo in-
formou a prefeitura.

 METRO CAMPINAS

Obras fecham 
trecho de via no 
Cambuí

O tráfego de veículos na 
rua Doutor Vieira Bue-
no, próximo ao núme-
ro 142, no Cambuí, será 
bloqueado hoje das 8h30 
até as 12h. O fechamen-
to será necessário para a 
realização de serviços na 
rede de água e esgoto. O 
desvio pode ser feito pe-
las ruas Santos Dumont, 
Olavo Bilac e Santa Cruz.

 METRO CAMPINAS

Manutenção Não reconhecido Em defesa

Duas cidades da região  
aumentam índice de divórcio
Santa Bárbara d’Oeste e 
Hortolândia foram respon-
sáveis por impactar o índice 
de divórcios na RMC (Região 
Metropolitana de Campi-
nas) no primeiro semestre 
deste ano. Em Santa Bárba-
ra, as separações mais que 
dobraram: de 13 para 29. 
Na segunda, 23 casais rom-
peram o relacionamento no 
ano passado, ante 38 nes-
te ano. Em toda a RMC fo-
ram registrados 695 divór-

cios. No primeiro semestre 
do ano passado foram 686 
casos, segundo dados do Co-
légio Notarial do Brasil.  

  Desde julho de 2010, 
quando os prazos para o 
divórcio foram extingui-
dos, houve um aumento do 
procedimento.

No estado de São Paulo 
8.024 divórcios foram lavra-
dos no primeiro semestre. 
O número subiu em com-
paração ao mesmo período 
do ano anterior, quando fo-
ram registrados 7.971 atos. 
segundo o Colégio Notaria-
do.  METRO CAMPINAS

337
divórcios foram realizados no 
primeiro semestre deste ano em 
Campinas. No mesmo período 
do ano passado, foram 346.

Produtor de Daleste é ouvido pela 2ª vez

Simulação foi realizada na última semana | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

O produtor Rogério Olivei-
ra, que contratou o show de 
MC Daleste em Campinas, 
foi ouvido ontem pela polí-
cia pela segunda vez.

O delegado do Setor de 
Homicídios, Rui Pegolo, que 
conduz o inquérito, não fa-
lou sobre o conteúdo da oi-
tiva, mas afirmou que as 
investigações não progredi-
ram. “Estamos em busca de 
informações. Ainda não te-
mos suspeitos, infelizmen-

te”, explicou.
O delegado esteve com o 

produtor durante 40 minu-
tos colhendo informações 
para tentar criar uma linha 
de investigação. O delegado 
aguarda também o laudo da 
perícia do IC (Instituto de 
Criminalística) para avan-
çar no caso. As diligências 
continuam no bairro San 
Martin, onde Daleste foi ba-
leado durante uma apre-
sentação. O cantor Daniel 

Pelegrine foi atingido no es-
tômago, fígado e pulmão di-
reito por um tiro disparado 
a cerca de 40 metros logo 
após um outro tiro ter pas-
sado perto do MC.

As investigações do IC 
mostram que o assassino es-
tava próximo a um matagal. 
A arma do crime ainda não 
foi identificada e é remota 
a hipótese da presença de  
um segundo atirador.  

 METRO CAMPINAS
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APESAR DA PRESSÃO, GLEISI 
SÓ DEIXA CARGO EM 2014. 
Contrariando expectati-
vas do ministro Aloizio 
Mercadante (Educação) 
– que queria assumir o 
quanto antes cadeira no 
Planalto – e a pressão no 
Congresso por mudanças 
na articulação política, a 
ministra Gleisi Hoffmann 
pretende permanecer na 
Casa Civil até o início de 
2014. Segundo fontes pa-
lacianas, Gleisi quer se 
dedicar, exclusivamente, 
à corrida ao governo do 
Paraná já a partir de de-
zembro deste ano.

NA MOITA. Apesar do de-
sejo de Gleisi, Mercadan-
te, que assumiu extraofi-
cialmente tarefas da Casa 
Civil, espera faturar car-
go após recesso no Con-
gresso.

DESGASTADA. A minis-
tra Ideli Salvatti (Rela-
ções Institucionais) tam-
bém ganhou novo fôlego, 
mas a base e o próprio 
PT apostam que será por 
pouco tempo.

CAIM E ABEL. Osmar Dias 
(PDT) recuou de dispu-
tar o governo do Para-
ná pelo PMDB e deve 
sair candidato ao Sena-
do contra o irmão Álvaro 
Dias (PSDB).

ESTRUTURA PRECÁRIA. In-
dicado pelo PMDB-MG, 
Sérgio Damaso, diretor 
do Departamento Nacio-
nal de Produção Mine-
ral, reclamou ao relator 
do novo Código da Mi-
neração, Leonardo Quin-
tão, que cerca de 178 mil 
processos relativos à pro-
dução mineral aguardam 
resolução na autarquia 
em todo o Brasil.

ZZZZZZZZZZ. Dorme em 
berço esplêndido, há três 
meses, a licitação para as-
sessoria de imprensa da 
Cia de Desenvolvimen-
to Urbano (CDHU) de São 
Paulo. É que a área de 
comunicação do gover-
no paulista quer mandar 
mais que a comissão de 
licitação. Na dúvida tuca-
na, ninguém faz nada.

MAIS FRAUDES. O governo 
detectou que entidades 
mobilizam médicos para 
entupir de inscrições o 
programa Mais Médicos, 
e desistir depois, tentan-
do inviabilizar o projeto. 
As inscrições batem re-
corde, apesar da fraude.

 COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
 WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

 PODER SEM PUDOR
Coitada da mulher de César

Em 1989, os vereadores 
de Manaus discutiam a Lei 
Orgânica do Município. 
Um deles, exaltado, diri-
giu-se ao então presidente 
da Casa, César Bomfim, re-
petindo uma velha frase:
- Não basta à mulher de 
César ser honesta. Tem 

que parecer honesta!
Rápida no gatilho, a ve-
readora Lurdes Lopes não 
perdoou, em aparte:
- Alto lá! O nobre colega 
não tem o direito de fa-
lar assim! O que o senhor 
tem contra a mulher do 
presidente desta Casa?

 “NO BOM SENTIDO, 

UM CRIADOR DE 

ENGARRAFAMENTOS.”

PREFEITO DO RIO, EDUARDO PAES (PMDB), 
SOBRE O PAPA FRANCISCO

Política

Gleisi Hoffmann 
| DIVULGAÇÃO

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

Pouco mais de duas sema-
nas após anunciar a am-
pliação dos cursos de medi-
cina de seis para oito anos 
no país, o governo admi-
tiu ontem que deve rever 
a medida. A proposta, que 
faz parte do programa Mais 
Médicos, tem sofrido resis-
tência de profissionais da 
saúde, parlamentares e fa-
culdades de medicina.

Segundo o ministro da 
Educação, Aloizio Merca-
dante, uma comissão de es-
pecialistas do programa su-
geriu que os dois anos nos 
quais os estudantes teriam 
que trabalhar no SUS (Sis-
tema Único de Saúde) sir-
vam como residência mé-
dica, e não como parte da 
graduação. 

Atualmente, os dois anos 
de residência servem como 
especialização e são opta-
tivos para os recém-forma-
dos. A ideia é torná-los obri-
gatórios. De acordo com 
Mercadante, a medida per-
mitiria que todos os forma-
dos tivessem acesso à resi-
dência. Hoje, só há vagas 
para uma parte deles.

A nova proposta deve ser 
formalizada pelos especia-

listas e enviada ao governo 
nos próximos dias, disse o 
ministro. Ele afirmou que, 
desde o início, o programa 
incluiu a possibilidade de 
que os dois anos de serviço 
obrigatório no SUS fossem 
durante a residência, e não 
na graduação.

Ainda ontem, o ministro 
da Saúde, Alexandre Padi-

lha, disse que o governo es-
tá “muito seguro” sobre a 
legalidade da medida pro-
visória que institui o Mais 
Médicos. 

Anteontem, a Justiça Fe-
deral deu prazo de 72 horas  
para que a AGU (Advocacia-
-Geral da União) se mani-
feste a respeito de ação ci-
vil pública apresentada pelo 

CFM (Conselho Federal de 
Medicina) contra o progra-
ma do governo.

O Ministério da Saúde 
informou ontem que 2.552 
das 5.565 cidades do país já 
se inscreveram no Mais Mé-
dicos. O número represen-
ta 45,8% dos municípios. As 
inscrições terminam hoje. 

 METRO

Bate cabeça. Nova proposta prevê que dois anos de serviço obrigatório no SUS sejam 
feitos durante a residência, e não na graduação, como anunciado no início do mês

Médicos protestam em Salvador, na Bahia | FERNANDO AMORIM / AG. A TARDE / FUTURA PRESS

Governo admite rever 
regras para médicos

O secretário da Casa Civil de 
Pernambuco, Tadeu Alen-
car, afirmou ontem que o 
governo não vai seguir a re-
comendação do MP (Minis-
tério Público) de interditar 
trechos do litoral pernam-
bucano por causa de possí-
veis ataques de tubarão. 

O anúncio foi feito dois 
dias depois da morte da es-
tudante paulistana Bruna 
Gobbi, de 18 anos, atacada 
por um tubarão na praia de 
Boa Viagem, no Recife.

De acordo com o secre-
tário, o MP não apresen-
tou provas que justifiquem 
privar a população e os tu-
ristas de irem às praias ou 
obrigar o governo a colocar 
redes no mar. 

Alencar  ainda defen-
deu que os incidentes estão 
sempre ligados “à desobe-
diência daqueles critérios 
que recomendam o dis-
tanciamento adequado da 

água”.
A presidente do Cemit 

(Comitê Estadual de Moni-
toramento de Incidentes 
com Tubarões), Rosângela 
Lessa, disse que ficou sur-
presa com a recomendação 
do MP. Segundo ela, o comi-
tê utiliza a melhor estraté-
gia do mundo para evitar 
ataques e garantir a segu-
rança humana.

Ciente da negativa do go-
verno, o MP disse que irá 
entrar com uma ação civil 
pública pedindo a interdi-
ção das praias.   METRO

PE. Praias não serão 
interditadas, diz governo

“A decisão do Cemit é de 
que não há elementos 
que justifiquem a 
interdição. Recomendação 
inadequada.” 
TADEU ALENCAR, SECRETÁRIO DA CASA 
CIVIL DE PERNAMBUCO

Novidade. Câmara lança site 
para a população sugerir 
temas da reforma política

A nova tentativa do Con-
gresso Nacional de fazer 
uma reforma política con-
tará com a opinião da po-
pulação. A Câmara lançou 
ontem um site exclusiva-
mente para receber propos-
tas populares de temas que 
deverão ser debatidos pe-
lo grupo de trabalho, cria-
do para fazer uma proposta 
até outubro.

A revogação do voto obri-
gatório, o limite de cinco 
anos para a duração de man-
dato e a fixação de um de-
terminado número de can-
didatos por distrito foram 
algumas das ideias apresen-
tadas no primeiro dia de 
funcionamento da página.  
“Não é uma comissão pa-
ra que as coisas não sejam 
votadas”, prometeu o de-
putado Cândido Vaccarezza 

(PT-SP), que coordena os tra-
balhos. O parlamentar, que 
teve a escolha criticada pela 
bancada do próprio partido, 
se esquivou da polêmica, 
mas sugeriu que a Câmara 
‘não pode repetir os erros 
do passado querendo impor 
à sociedade um pensamen-
to único’.

As mudanças na legisla-
ção que forem aprovadas 
só terão validade a partir 
das eleições municipais em 
2016.  METRO BRASÍLIA

“Não vou me basear 
em posições, fórmulas 
e métodos que deram 
errado.” 

CÂNDIDO VACCAREZZA, COORD. DO GRUPO 
DE TRABALHO DA REFORMA POLÍTICA
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE Festa de Acolhida. Antes e depois da chegada do 
papa, haverá atrações musicais nacionais, como a 
banda Rosa de Saron, e internacionais, como Matt 
Mahhner, Judy Bailey e Tony Melendez, entre 
outros.  O padre Fábio de Mello cantará a música 
"Seja Bem-Vindo" ao pontífice. A cantora Fafá de 
Belém irá interpretar a música tema do Círio de 
Nazaré. Praia de Copacabana

A 
pa

rt
ir

 d
as

 1
4h

10
h 

às
 2

2h

Francisco celebra  
missa em privado na 
residência do Sumaré

Sai do Sumaré em 
direção ao Palácio  
da Cidade, na rua São 
Clemente, em Botafogo

Recebe as chaves  
da cidade e abençoa  
a bandeira dos Jogos 
Olímpicos de 2016  
no Palácio da Cidade

7h30 
 
 

9h 
 
 

9h45

Irá à comunidade da Varginha,   
em Manguinhos, na zona norte. Ao longo  
do percurso, de cerca de 100 metros,  
visitará a casa de uma família. O papa   
fará um discurso no local

Celebra missa para peregrinos argentinos  
na Catedral Metropolitana, no Centro

Festa de Acolhida aos participantes da JMJ 
na praia de Copacabana. O pontífice chegará 
de helicóptero até o Forte de Copacabana e, 
no papamóvel, andará pela avenida 
Atlântica até o palco do evento

11h 
 
 
 

12h30 

18h

ExpoCatólica (feira de livros e artigos religiosos), 
Catequese (10h às 13h), FÉstival (festival 
internacional de turismo religioso), Bote Fé Brasil 
(shows, entretenimento, cultura), Festival da 
Juventude (das 13h às 16h, com shows de Matt 
Maher, Marília Mello e Padre Omar) e Expo 
Vocacional (feira de congregações e comunidades 
religiosas). Até sexta. Cidade da Fé. Riocentro (av. 
Salvador Alende, 6.555, Barra da Tijuca). Grátis

Shows de Frutos de Medjugorie, Padre Kleber, Wilson 
Rocha e Banda, Eliana Ribeiro, Martin Valverde e Tribo de 
Maranatha, entre outros. Cidade do Samba (rua Rivadávia 
Correa ,60, Gamboa). Grátis13

h 
 à

s 2
3h

Exposição “Crux, Crucis, Crucifixus – O Universo 
Simbólico da Cruz”. Centro Cultural Banco do Brasil   
(rua Primeiro de Março, 66, Centro). Grátis. Até 31/89h

 à
s 2

1h
 

Espetáculo musical “Christus”. Fala sobre a história do 
mundo e dos homens, sua criação, sua queda e sua 
salvação em Jesus Cristo. No Teatro Carlos Gomes (rua 
Pedro I, praça Tiradentes , 4, Centro). Grátis

13
h 

Estreia da peça “Enlace: A Loja do Ourives”, escrita pelo 
papa João Paulo II. Com Cláudia Ohana e Rodrigo 
Phavanello no elenco. No Imperator – Centro Cultural João 
Nogueira (rua Dias da Cruz, 170, Méier). R$ 40. Até sábado

21
h 

Show de Kyrios Emmanuel, da Argentina. 
Na praça do Povo, em Niterói. Grátis21

h

AGENDA CULTURAL

AGENDA DO PAPA

*VEJA MAIS NO SITE OFICIAL DA JMJ: WWW.RIO2013.COM

Essa jornada tem um di-
ferencial importante: o 
carisma do papa Fran-
cisco. A organização do 
evento tinha todo um 
roteiro preparado na ló-
gica do papa emérito 
Bento 16, mas Francisco 
fez uma série de inter-
ferências pontuais e in-
verteu a perspectiva do 
encontro.

Um exemplo foi a 
sua chegada. Antes de 
se encontrar com as au-
toridades, ele quis sau-
dar o povo. Outra coisa 
foi a missa em Apareci-
da, que não estava pre-
vista no começo. A in-
clusão dessa celebração 
na agenda mostra a va-
lorização da religiosida-
de popular.

Francisco é um papa 
que tem uma coerência 
de vida, e esse é um di-
ferencial. Ao invés de 
chamar a juventude pa-
ra a Igreja, ele pede ao 
jovem católico para que 
vá ao encontro de ou-
tros jovens, pessoas que 
porventura não tenham 
acesso a direitos bási-
cos, como educação, 
saúde, cultura.

A evasão de fiéis, cer-
tamente, não é uma 
preocupação para ele. 
Pode ser, sim, da Igreja, 
da Cúria Romana, mas 
não dele. Francisco in-
siste na coerência entre 
a pessoa se dizer católi-
ca e agir como um cató-
lico. Se o preço for a di-
minuição do número de 
fiéis, tenho certeza que 
ele prefere desse modo.

AFONSO SOARES
ANÁLISE

Professor do 
Departamento 
de Ciências 
da Religião 
da PUC/SP

AFONSO SOARES
ANÁLISE

Professor do 
Departamento 
de Ciências 
da Religião 
da PUC/SP

O papa 
coerente

ROBERTO VAZQU
EZ/FUTU

RA PRESS

Não às 
drogas

ROBERTO VAZQU
EZ/FUTU

RA PRESS

drogas

JMJ
Rio 2013

Discurso. Papa fala contra a legalização em 

hospital para tratamento de dependentes químicos

Enquanto o discurso da le-
galização das drogas ganha 
força ao redor do mundo, o 
papa Francisco fez uma ata-
que aos que defendem isso, 
ontem à noite, durante a vi-
sita que fez ao hospital de 

Ordem Terceira de São Fran-
cisco da Penitência, na Tiju-
ca. Lá, ele inaugurou uma 
ala para tratamento de de-
pendentes químicos. 

“Não é deixando livre 
o uso das drogas, como se 
discute em várias partes da 
América Latina, que se con-
seguirá reduzir a difusão e 
a influência da dependên-

cia química”, comentou 
Francisco, provavelmente 
se referindo ao grupo de 
intelectuais que defendem 
a legalização, como o ex-
-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso.

Para o pontífice, o pro-
blema do aumento do nú-
mero de usuários de drogas 
deve ser tratado de outra 

forma. “É necessário en-
frentar os problemas que 
estão na raiz do uso das 
drogas, promovendo uma 
maior justiça, educando os 
jovens para os valores que 
constroem a vida comum, 
acompanhando quem está 
em dificuldade e dando es-
perança no futuro”, discur-
sou o pontífice.

No local, o papa Francis-
co falou para 1,5 mil pes-
soas  e dispensou o uso de 
guarda-chuva mesmo com o 
tempo ruim. 

Além de falar, o pontífice 
ainda confortou dependen-
tes químicos  e ouviu histó-
ria de dois jovens que têm 
problemas com as drogas.
  METRO RIO

Por conta da frente fria que 
atinge o Rio,  o papa Francis-
co percorreu as ruas da cidade 
em carro fechado depois que 
desembarcou na base aérea 

do Galeão. Muitas mães que 
levaram crianças para a entra-
da do hospital de Ordem Ter-
ceira de São Francisco da Pe-
nitência ficaram frustradas, 

pois o pontífice passou pe-
lo portão sem falar com nin-
guém por causa da chuva 

Centenas de fiéis também 
esperaram na porta da Igre-

ja de São Francisco Xavier, na 
Tijuca, esperando um conta-
to com o papa Francisco, que 
acenou apenas do carro . 

 METRO  RIO

Papa abraça dependente químico em hospital da Ordem Terceira de São Francisco 

Fiéis ficaram frustrados
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Em Aparecida, 
papa diz que 
voltará em 2017
O papa Francisco prometeu 
ontem voltar ao Brasil da-
qui a quatro anos. Após re-
zar missa no Santuário de 
Aparecida, no interior de 
São Paulo, o pontífice ga-
rantiu que virá para a come-
moração os 300 anos da es-
tátua de Nossa Senhora, que 
apareceu na rede de pesca-
dores no rio Paraíba, e pas-
sou a ser venerada como 
Nossa Senhora Aparecida.

O pontífice abençoou os 
cerca de 200 mil fiéis que lo-
taram o santuário, enfren-
tando muito frio e chuva, e 
pediu que rezassem por ele. 
“Quero pedir um favor, com 
jeitinho: rezem por mim”.

Essa foi a primeira miss-
sa aberta celebrada pelo pa-
pa no Brasil. Francisco che-
gou à cidade por volta das 
10h30, de helicóptero, e 
percorreu com o papamó-
vel um trecho de 1 km até a 
basílica. No interior do san-
tuário, 15 mil pessoas assisi-
tram à missa - 3 mil convida-
dos e 12 mil que chegaram 

de madrugada para conse-
guir um lugar. 

O papa afirmou que os 
jovens merecem atenção, 
pois deles depende a cons-
trução de um país mais jus-
to, solidário e fraterno. Para 
Francisco, é necessária uma 
visão positiva da realidade.

“Jesus nos mostrou que a 
face de Deus é a de um pai 
que nos ama. O pecado e a 
morte foram derrotados. O 
cristão não pode ser pessi-
mista, ter cara de luto”. 

Francisco voltou ao pa-
pamóvel mais uma vez para 
ir até seminário Bom Jesus, 
onde almoçou, antes de vol-
tar ao Rio.  METRO

Jornada. Mais de 200 mil pessoas estiveram 
em Aparecida. ‘Rezem por mim’, disse Francisco O papa Francisco foi até o santuário de Aparecida no papamóvel | EDUARDO KNAPP/FOLHAPRESS

Fiéis acompanham missa e aguardam saudação do lado de fora da basílica | JOEL SILVA/FOLHAPRESS

“Os jovens são um 
motor potente para 
a Igreja e para a 
sociedade.”

PAPA FRANCISCO

JMJ
Rio 2013
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Acidente de trem 
deixa 56 mortos 
na Espanha

Um grave acidente de trem 
em Santiago de Compostela, 
na Espanha, deixou ao me-
nos 56 mortos e mais de 70 
feridos. Foi um dos piores 
desastres ferroviários dos úl-
timos 25 anos na Europa.

O acidente ocorreu por 
volta das 21h (horário lo-
cal), quando a composição 
se aproximava da estação 
de Santiago. Os vagões des-
carrilaram e um deles voou 
a mais de cinco metros de 
altura. Equipes de resga-
te falavam em mais de 70 
feridos, muitos deles com 
gravidade.

“O trem estava indo mui-
to rápido. Parece que, em 
uma curva, ele começou a 

torcer, e os vagões foram 
empilhados uns em cima 
dos outros”, contou Ricardo 
Montesco, passageiro sobre-
vivente, à rádio Cadena Ser.

“Várias pessoas foram 
esmagadas. Nós tentamos 
nos espremer para fora do 
vagão e percebemos que o 
trem estava pegando fogo. 
Havia cadáveres”, acrescen-
tou Ricardo. A composição 
viajava com 247 pessoas.

Causas
O governo espanhol descar-
tou, inicialmente, a hipóte-
se de um atentado terroris-
ta. O presidente do governo 
(equivalente ao primeiro-
-ministro), Mariano Rajoy, 

convocou uma reunião de 
emergência com seus mi-
nistros. Segundo um porta-
-voz, ele chegará a Santiago 
na manhã de hoje.

De acordo com informa-
ções do jornal “El País”, o 
descarrilamento pode ter 
ocorrido por excesso de ve-
locidade. O operador do 
trem, que escapou ileso, ad-
mitiu aos policiais que via-
java rápido.

Fontes da companhia fer-
roviária Renfe informaram 
que a velocidade máxima em 
curvas deveria ser de 80 km/
hora. Segundo o operador, 
o trem estava a quase 200 
km/hora quando passou por 
uma curva anterior.  METRO

Santiago de Compostela. Composição descarrilou ao se 
aproximar da estação. Operador admitiu excesso de velocidade

Testemunhas relataram que vítimas foram esmagadas em um dos vagões |  OSCAR CORRAL/REUTERS

Tradição e apelo popular pe-
saram na escolha do nome do 
bebê real. O menino, primeiro 
filho de Kate Middleton e do 
príncipe William, vai se cha-
mar George Alexander Louis.

Os três nomes fazem ho-
menagens a antecessores 
reais. Na história britânica, 
seis reis George comanda-
ram a Coroa -- o último deles 
foi o pai da rainha Elizabeth.

Louis também tem uma 

explicação. “É uma home-
nagem a  Lord Louis Mount-
batten, tio do príncipe Phi-
lip, bisavô do menino”, diz 
Ingrid Seward, editora-chefe 
da revista “Majesty”. Já Ale-
xander recorda o primeiro 
Alexander Cambridge nasci-
do na família, em 1874.

A escolha agrada também 
aos britânicos. George era o 
nome favorito nas casas de 
apostas.  METRO INTERNACIONAL

Sua Alteza Real, o príncipe
George Alexander Louis

Primeiro nome está na 
lista dos favoritos para

 meninos no Reino Unido
JOHN STILLWELL/POOL/REUTERS

Oceano
Atlântico FRANÇA

PORTUGAL

ESPANHA

ONDE FICA
Santiago de Compostela está 
no noroeste do país

Santiago

Madri
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O Shopping Center Iguate-
mi Campinas vai investir 
R$ 190 milhões na expan-
são do atual complexo que 
vai ganhar 125 novas lojas 
– quatro âncoras, 111 saté-
lites, sete de fast-food, dois 
restaurantes e um cinema. 
Também serão criadas 798 
vagas de estacionamento.

A previsão de inaugura-
ção da nova ala está previs-
ta para outubro de 2014. 

A cidade tem hoje nove 
shoppings.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do Iguate-
mi, o projeto vai gerar 600 
empregos diretos durante a 
fase de obras e prevê a cons-
trução de três pavimentos 
de shopping e três subsolos 
de estacionamento. A exe-
cução das obras foi autori-
zada na semana passada pe-
la Secretaria de Urbanismo.  

Foi a primeira obra privada 
autorizada pela prefeitura. 
Essa é a segunda ampliação 
do empreendimento. A pri-
meira, concluída em março 
de 2003 e que acrescentou 
77 novas operações, rece-
beu R$ 40 milhões de inves-
timentos.  METRO CAMPINAS

Obras iniciaram na semana passada 
 | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

Expansão. Iguatemi terá 125 
novas lojas e mais um cinema 

O Google apresentou ontem 
o já aguardado Nexus 7, ver-
são mais fina do seu tablet 
de um ano de idade.  A gran-
de surpresa da  gigante das 
buscas, no entanto, foi o 
lançamento de um disposi-
tivo que permite conectar o  
televisor à internet para re-
produzir vídeos de serviços 
como YouTube e Netflix.  

A nova plataforma, cha-
mada Chromecast, se co-
munica com equipamentos 
com Android e com o iPho-
ne. Com formato e tamanho 
de um pendrive, o aparelho 
deve ser plugado à TV por 
uma entrada HDMI e se co-
munica por wi-fi. Ele está à 
venda nos EUA por US$ 35. 

Já o Nexus 7, com tela de 
7 polegadas que chegará aos 
EUA na próxima terça-feira. 

O equipamento sairá por US$ 
229 e US$ 269, nas versões de 
16 Gbytes e 32 Gbytes, res-
pectivamente, e por US$ 349 
na versão de 32 Gbytes com 
wi-fi e conexão 4G.

Em relação à versão an-
terior, o novo Nexus 7 tem 

bordas menores, é mais fino 
e pesa 290 gramas (50 g me-
nos que o antecessor). A re-
solução aumentou de 1280 x 
800 para 1920 x 1200 pixels. 

O Google anunciou ain-
da uma nova versão do sis-
tema Android, a 4.3, que 

traz a função de criar usuá-
rios. Desse modo, será pos-
sível que mais pessoas usem 
o mesmo tablet sem que se-
jam acessadas informações 
pessoais ou determinados 
aplicativos. “Agora, final-
mente, os pais poderão ficar 
tranquilos com o que seus 
filhos estão abrindo no ta-
blet”, disse Hugo Barra, vi-
ce-presidente global de An-
droid no Google.  METRO

Chromecast promete conectar celular 
e tablet à TV | BECK DIEFENBACH/REUTERS

A taxa de desemprego do 
Brasil registrou leva alta, pas-
sando de 5,8% em maio para 
6% junho, marcando o sexto 
mês seguido que não cede. 
É o patamar mais alto desde 
abril de 2012, segundo pes-
quisa divulgada ontem pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

O coordenador da pes-
quisa do IBGE, Cimar Perei-
ra definiu o resultado como 
“frustrante”. Pela primeira 
vez desde agosto de 2009, a 
taxa de desemprego subiu  
na comparação com o mes-
mo mês do ano anterior. Em 
junho do ano passado, o de-
semprego estava em 5,9%.

O mercado de trabalho 
vem perdendo força siste-
maticamente. Prova disso foi 
o país ter fechado o semes-
tre passado com a menor ge-
ração de empregos formais 
desde 2009, auge da crise in-
ternacional, com apenas 826 
mil novas vagas. “O merca-
do de trabalho é um refle-
xo do cenário econômico. Se 
ele não estimula a geração, 
não dá segurança ao empre-
sário”, disse Azeredo.

A redução no número de 
trabalhadores informais po-
de ser um sinal de fechamen-

to de vagas. Na comparação 
com maio, o pessoal ocupa-
do sem carteira assinada caiu 
2,8%, enquanto o número de 
trabalhadores com carteira 
aumentou 0,4%. “A empresa 
demite primeiro o informal. 
Pode ser o prenúncio de uma 
redução de vagas em geral”, 
afirmou Azeredo. 

O IBGE informou ain-

da que o rendimento mé-
dio da população ocu-
pada caiu 0,2% no mês 
passado ante maio, atingindo 
R$ 1.869,20, na quarta que-
da mensal seguida. Em rela-
ção a junho do ano passado, 
o rendimento subiu 0,8%. 

Para a LCA, o crescimen-
to de apenas 0,8% indica 
“mais um resultado mo-

desto, em um movimen-
to de enfraquecimento dos 
ganhos reais que vem sen-
do observados desde de-
zembro de 2012”. O enfra-
quecimento da renda, diz 
a consultoria, ocorre num 
período de inflação maior 
e de um reajuste menos in-
tenso do salário mínimo. 

 METRO COM AGÊNCIAS

Mercado de trabalho. Taxa de desocupação tem a primeira alta anual desde 2009 e é 
a maior desde abril de 2012. Rendimento do trabalhador cai pelo quarto mês seguido

FONTE: IBGE | FOTO: STOCKXCHNG

EVOLUÇÃO TAXA DE DESOCUPAÇÃO, EM %

POR REGIÃO METROPOLITANA
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Desemprego sobe 
para 6% em junho

Google apresenta novo tablet 
Nexus 7 e dispositivo para TV

Hugo Barra, do Google, apresenta o Nexus 7 | JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES

São Paulo é a cidade mais 
cara das Américas para es-
trangeiros, segundo pesqui-
sa da consultoria Mercer. O 
ranking compara preços de 
mais de 200 produtos e ser-
viços, incluindo alimenta-
ção, transporte, moradia, 
entretenimento, roupas e 
itens de necessidade domés-
tica em 214 cidades.

São Paulo está na 19a pi-
sição do ranking, uma que-
da em relação a 2012, quan-
do ocupava o 12º lugar. Isso, 
no entanto, não significa que 
houve recuo de preços. Se-
gundo a Mercer, a queda em 
2013 se deve ao enfraqueci-
mento do real ante o dólar.

Mesmo com esta queda, 
São Paulo ainda está à fren-
te de cidades como Vancou-
ver, no Canadá (64º lugar) e 
Nova York, a cidade-base do 
ranking e a mais cara dos 
Estados Unidos. Luanda, ca-
pital de Angola, subiu uma 
posição e agora é a cidade 
mais cara do mundo. Em 
2012, esta posição de Tó-
quio, que em 2013 caiu para 
o terceiro lugar.  METRO

Para gringos.  SP é a cidade 
mais cara das Américas

1Lunda    
(Angola)

2Moscou 
(Rússia) 

3Tóquio    
(Japão)

4Jamena   
(Chade)

5Cingapura  
(Cingapura)

6Hong Kong  
(Hong Kong)

7Genebra  
(Suíça)

8 Zurique  
(Suíça)

9Berna     
(Suíça) 

10Sydney 
(Austrália) 

Ranking

Dólar fecha em 
alta a R$ 2,25
O dólar comercial inter-
rompeu dois dias de que-
da e fechou ontem  em al-
ta de 1,27%, a R$ 2,251 na 

venda, mesmo após um lei-
lão equivalente à venda de 
dólares no futuro, promo-
vido pelo Banco Central. 
Na operação, o BC vendeu 
todos os 20 mil contratos 
ofertados, e movimentou 
US$ 992,8 milhões.  METRO 

Câmbio
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A Secretaria de Cultura de 
Campinas promove, amanhã, 
às 20h, uma seresta – tradição 
que remete às antigas serena-
tas pelas ruas –na Praça Car-
los Gomes, no Centro. 

Gratuito, o evento será 
comandado por duas canto-
ras intimamente ligadas ao 
gênero: Bruna Volpi e Maria 
Alcina. 

Volpi, que iniciou seus 
estudos musicais aos oito 
anos, garante que o inte-
resse por serestas é antigo. 
“Eu gosto há bastante tem-
po, desde que entrei para 
o samba”. 

Além de canções pró-
prias, presentes em seu CD,  
Volpi baseou seu repertório 
em sucessos de Ivan Lins, 
Tom Jobim, Noel Rosa, Cla-
ra Nunes e Chico Buarque. 

Cantar em praças públi-
cas não é novidade para a 
cantora, que se apresenta 
pela terceira vez na Praça 
Carlos Gomes. 

A seresta será completa-
da com a experiência de Ma-
ria Alcina, uma das respon-
sáveis por popularizar, na 
década de 1970, o hit “Fio 
Maravilha”, eternizado na 
voz de Jorge Ben Jor e nos 
gols do ex-atacante flamen-
guista homônimo. 

O show “Asa Branca”, 
idealizado por Maria Alcina, 
começou a viajar pelo Brasil 
no centenário de Luiz Gon-

zaga, em 2012. 
A abertura da apresen-

tação da cantora é marcada 
pela canção que dá título ao 
show, interpretada apenas 
com voz e acordeon. 

A mistura de ritmos é 
coordenada pelo produtor 
musical Fran Carlo, parcei-
ro de Maria Alcina em seu 
projeto mais recente. 

A continuidade da se-
resta na Praça Carlos Go-
mes recebe sinal verde de 
Bruna Volpi. “Pretendemos 
continuar com a iniciativa”, 
completou. 

 METRO CAMPINAS

Seresta. Bruna Volpi e Maria Alcina interpretam amanhã canções  
que relembram grandes sucessos da música nacional

Repertório de Bruna Volpi vai de Noel Rosa a Chico Buarque | DIVULGAÇÃO

Cantoria popular no 
Centro de Campinas

“É a terceira vez que me apresento na praça Carlos 
Gomes. Pretendemos continuar com a iniciativa.”
BRUNA VOLPI, CANTORA

2
CULTURA

Natalie Portman

Atriz estreia 
na direção
Portman ficará por trás 
das câmeras para levar 
às telas as memórias 
do romancista Amós 
Oz, relatadas no livro 

“De Amor e Trevas”. Ela 
também viverá a mãe 

do escritor. As filmagens 
começam em janeiro. 

Depois da vinda de Archie 
Shepp, Cedar Walton, Avi-
shai Cohen, John Pizza-
relli e The Bad Plus, en-
tre outros, o Sesc Pompeia 
apresenta a terceira edição 
do Jazz na Fábrica, festival 
que reúne uma interessan-
te mistura entre músicos 
novos e consagrados.

O evento começa no dia 
1º de agosto, com show do 
pianista McCoy Tyner, um 
dos grandes parceiros de 
John Coltrane, mas segue 
durante todo o mês com 
uma programação que en-
volve dois palcos (da Chop-
peria e do teatro), além de 
apresentações gratuitas 
pelas vielas do Sesc.

Os ingressos para os 
shows de McCoy Tyner 
(1º, 2 e 4/8), Afrikkanittha 
e Clioff Korman Trio (2/8), 
Sun Rooms e Rabotnik (3 e 
4/8), Cassandra Wilson (9, 
10 e 11/8) e Álvaro Monte-
negro e Benjamin Taubkin 
começam a ser vendidos 

hoje, às 14h, em qualquer 
unidade Sesc. Os demais 
serão disponibilizados ape-
nas no dia 1º. A programa-
ção completa e os valores 
de cada show estão no site 
sescsp.org.br.  METRO

No Sesc Pompeia (r. Clélia, 
93, tel.: 3871-7700). De 1º/8 
a 1º/9. De R$ 20 a R$ 50.

Serviço

TEMPO
 DE JAZZ

AS LIGAÇÕES DO JAZZ NA FÁBRICA

Um dos artistas que integra a AACM é 
Roscoe Mitchell, da Art Ensemble of Chi-
cago.  O saxofonista fez muitas parce-
rias em sua carreira, entre elas, com o 
baterista Mike Reed e o vibrafonista Ja-
son Adasiewicz, dois membros da banda 
Sum Rooms.

Nos dias 3 e 4/8

Nos dias 23 e 24/8

Nos dias 1º, 2 e 4/8

Nos dias 23 e 24/8

Murray chega ao Jazz na Fábrica com sua big band 
para se apresentar ao lado de Macy Gray. Ele já 
tocou com artistas que fazem parte de um impor-
tante conglomerado, a AACM (Associação para o 
Avanço de Músicos Criativos, em sua sigla em in-
glês), fundada em Chicago, nos Estados Unidos, na 
década de 1960, para incentivar e apoiar músicos 
de jazz, compositores e educadores.

O festival começa com o pianista McCoy Tyner. 
O americano fez parte da banda de John Coltra-
ne por muitos anos, mas também já trabalhou ao 
lado de outros grandes músicos, como o saxofo-
nista David Murray, no álbum “A Tribute To John 
Coltrane/Blues For Coltrane” (1998).
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Este é um momento propício para re-
pensar projetos a longo prazo que envolvam familiares e finan-
ças. Dê mais tempo ao lazer. 

Aperfeiçoar conhecimentos e trocar in-
formações ajudará em projetos profissionais. Tendência a lidar 
com ajustes burocráticos.

Horóscopo  Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Hora para refletir sobre sacrifícios desne-
cessários que faz por outras pessoas e valorizar uma dedicação 
maior a si mesmo.

Reflita sobre sentimentos que não te-
nham feito bem diante de certas relações. Saber perdoar e escla-
recer será fundamental.

Procure valorizar a ponderação para 
não se exceder em críticas e não agir de forma impulsiva com as 
pessoas que mais gosta. 

Deixe de lado más lembranças que 
façam perder tempo e impeçam de aproveitar momentos espe-
ciais com familiares, amigos e na vida afetiva.   

A comunicação será trunfo 
para resolver problemas e esclarecer mal entendidos. Evite acu-
mular o que precisa dizer.  

Cuide para não exagerar nas finanças 
em função de diversões ou interesses supérfluos. Dedique mais 
valor às coisas que possui.

Aproveite o final de semana para exer-
citar sua criatividade, bem como hobbys artísticos que sirvam 
como terapia para suas emoções. 

Momento para observar e ponderar an-
tes de decidir sobre algo importante ligado a relacionamentos. 
Faça valer seu senso de justiça.

Este é um momento positivo para 
quem trabalha com eventos e para divulgar projetos autônomos. 
Ambientes sociais serão mais frequentes.

Aproveite o dia para retomar contato 
com pessoas especiais, sejam parentes ou amigos que há tem-
pos não mantém vínculo.

MARCOS
SILVESTRE
MARCOS.SILVESTRE@METROJORNAL.COM.BR

Economista com MBA em Finanças (USP), orientador de famílias e educador em empresas,
é colunista da BANDNEWS FM e fundador da SOBREDinheiro. Diretor do site 
www.oplanodavirada.com.br, da EKNOWMIX Consultores Integrados e da TECHIS SA.

TOMA LÁ, DÁ CÁ DO DINHEIRO:
SE NÃO ISTO, ENTÃO AQUILO...
O segredo. Com dinheiro é mesmo assim, é toma-lá, dá- 
cá! Quer dizer, se você quiser ter grana para gastar com al-
guma coisa que lhe interessa mais, que lhe traz mais qua-
lidade de vida, terá que dar um jeito de economizar em 
coisas que lhe interessam menos, que lhe agregam me-
nos, ou, em alguns casos, que não agregam coisa alguma 
ao seu bem estar e felicidade. Sim, é “uma arte”, mas dá 
para aprender.

Até com cerveja. O sujeito toma duas cervejas por dia, pa-
gando à base de R$ 1,80 a latinha de 300 ml no supermer-
cado. Isto dá um gasto diário de R$ 3,60, totalizando R$ 
108,00 de despesa com cerveja por mês, e R$ 1.300,00 (exa-
tos R$ 1.296,00) gastos em um ano. Não dá para dizer que 
é pouco.

Dureza, hein?! Não vou propor ficar sem sua cerveji-
nha, mas... que tal tomar uma só por dia, ao invés de 
duas? Nem por isso você deixará de refrescar a goela 
e, no entanto, veja só o impacto positivo desse enxu-
gamento sobre seu bolso: toma-lá uma cervejinha ex-
tra por dia e dá-cá um automóvel 0km daqui a 30 anos. 
Sim, porque é isso que você joga vaso sanitário abaixo 
quando resolve tomar uma cervejinha além da conta 
todos os dias, ao longo de 30 anos: o valor de um carro 
0km inteirinho! Interessa? 

Não se convenceu? Para quem fuma um maço de cigarros 
de R$ 6,00 por dia, são R$ 180,00 gastos todos os meses fa-
zendo fumaça, e R$ 2.160,00 empatados em tabaco incine-
rado todo santo ano. Deixando de fumar esta pessoa senti-
rá na pele o efeito benéfico do toma-lá-dá-cá do dinheiro: 
toma-lá um maço de cigarros evitado por dia, durante 50 
anos e dá-cá uma casa ou apartamento integralmente qui-
tado no valor de R$ 200 mil (se o dinheiro economizado 
com cigarro for bem investidinho, é lógico).

Exemplo não falta! Pense no sujeito que cultiva a doce ilu-
são de se ver, um dia, ganhador da Mega-Sena. Toda sema-
na essa pessoa faz uma ”fezinha” de R$ 10,00, o que resul-
ta em R$ 40,00 gastos todos os meses com seu joguinho, e 
R$ 480,00 esvaídos em apostas todo ano. Lamento ter que 
lhe informar mas, estatisticamente falando, você jamais 
ganhará na Mega-Sena (tanto quanto eu, que nunca jogo).

Já que é assim… Toma-lá uma aposta semanal de R$ 10,00 
na Mega-Sena e dá-cá uma bolada líquida e certa de R$ 50 
mil, corrigidos monetariamente para valores da época, pa-
ra daqui a 50 anos. Se você deixar de apostar na Mega-Se-
na desde os 20 até os 70 anos, ganhará um belo carro ze-
ro de presente!

Na ponta do lápis

Metro pergunta

Metro web

Como você avalia o 
acesso ao aeroporto 
de Viracopos?

Leitor fala

@tomfantini
Ainda tem muito a melhorar, mas ve-
jo que aos poucos vai melhorando. 
A privatização fez muito bem para o 
aeroporto. 

@MaranhaoAntonio
Sem dúvida nenhuma, é a parte mais 
difícil das minhas viagens. O trajeto é 
complicado. 

@lopes_sfc
A falta de transporte público de quali-
dade é o que mais me incomoda para 
chegar em Viracopos. 

Tubarões na Boa Viagem
Vou sempre a Recife a trabalho e, há 
pouco tempo, estive em um jogo da 
Copa das Confederações por lá. Fico 
sempre na praia de Boa Viagem e di-
go que é uma piada dizer que as auto-
ridades locais têm culpa no acidente 
recente com o tubarão. Existem pla-
cas informativas gigantes a cada 50 
metros pela praia toda. Os bombeiros 
sempre chamam a atenção de todos 
que entram no mar e, se cometermos 
a imprudência da menina que acabou 
morrendo, o governo não pode ser 
responsabilizado. 
FÁBIO CUNZOLO - CAMPINAS, SP

Acidentes no Viaduto Cury
Os dois acidentes com ônibus anteon-
tem em Campinas poderiam ter si-
do evitados. Se as defensas do Viadu-
to Cury fossem seguras, o ônibus não 
teria caído. Se a Sanasa tivesse sina-
lizado corretamente a obra na Ma-
ria Monteiro, o ônibus alternativo te-
ria desviado. Não é possível que uma 
obra inacabada não receba a devida 
sinalização. 
EDMILSON SIQUEIRA - CAMPINAS, SP

 Para falar com a redação: 
leitor.camp@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@Jornal_MetroCPS
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Amistoso

Bayern de 
Munique

Os time de Pep Guardiola 
venceu ontem o Barcelona, 

na Alemanha, por 2 a 0. 
O time espanhol, que já 

foi treinado por Pep, teve 
“apenas” Messi das estrelas 

em campo. Também 
ontem, o Real Madrid 

empatou por 2 a 2 com o 
Lyon, na França. Casemiro 
fez um dos gols do Real.

Fórmula 1

Temporada 2014 
terá 20 corridas, 
diz Ecclestone

Dirigente máximo da 
Fórmula 1, Bernie Ec-
clestone afirmou em 
entrevista ao jornal 
austríaco “Kleine Zei-
tung” que a a próxima 
temporada da categoria 
terá 20 corridas, uma 
a mais do que 2013. 
Três novas etapas estão 
confirmadas – Áustria, 
Rússia e o GP das Amé-
ricas, nos EUA. O calen-
dário oficial ainda não 
foi divulgado. 

 METRO

MMA

Sonnen quer lutas  
contra brasileiros
Após renovar seu con-
trato com o UFC, o fa-
lastrão Chael Sonnen 
já pediu seus próximos 
adversários: os brasilei-
ros Vitor Belfort e Wan-
derlei Silva. Antes, ele 
enfrenta outro brasilei-
ro, Maurício “Shogun” 
Rua, no próximo dia 17 
de agosto.
  METRO

Garotada resolve e 
põe Peixe nas oitavas
O Santos não deu chance 
para o azar e, com uma vi-
tória por 2 a 0 sobre o Crac 
em Catalão, Goiás, avan-
çou para as oitavas de fi-
nal da Copa do Brasil. Na 
Vila Belmiro, os times em-
pataram por 1 a 1, resul-
tado que deu a vantagem 
do empate ao time goiano.

O técnico Claudinei Oli-
veira poupou cinco titula-
res: Montillo, Arouca, Léo, 
Cícero e o capitão Edu 
Dracena. E os garotos, que 
substituiram os veteranos, 
deram conta do recado. 

Aos 8 minutos do 1º 
tempo, o zagueiro Gusta-
vo Henrique abriu o pla-
car de cabeça, após falta 
cobrada por Galhardo. Léo 
Cittadini deu números fi-
nais aos 29 do 2º tempo, 
após aproveitar rebote 
de chute de Willian José.

Botafogo avança
Também ontem, o Botafo-
go se classificou para as oi-
tavas após vencer, nos pê-
naltis, o Figueirense por 5 
a 4, em Florianópolis. 

 METRO

Léo Cittadini comemora o 2º gol do Peixe | CARLOS COSTA/FUTURA PRESS

Aleks; Rodnei, Bruno Alves, 
Ben Hur e Rodrigo Crasso; 

Coquinho, Washington, Didi (Jonhathan) e Diogo 
Medeiros ; William Amendoim (Marcelo) e Danilo. 
Técnico: Marcelo Rocha

Aranha; Galhardo, Gustavo 
Henrique , Durval e Mena; 

Alison (Lucas Otávio), Alan Santos, Pedro Castro (Léo 
Cittadini) e Leandrinho; Neilton e Giva (Willian José).  
Técnico: Claudinei Oliveira

0
2

•  Gols. Gustavo Henrique aos 8 minutos do 1º tempo e Léo Cittadini 
aos 29 minutos do 2º tempo. 

• Arbitragem. Wagner Reway  (MT)

CRAC-GO

SANTOS

Um noite para entrar na his-
tória. De novo, o Atlético-MG 
sofreu demais, teve de se su-
perar e saiu vencedor. Só que 
agora, depois de igualar os 2 a 
0 do 1o jogo no tempo normal 
e fazer 4 a 3 nos pênaltis so-
bre o Olimpia (PAR), os minei-
ros levantaram o inédito títu-
lo da Taça Libertadores.

Não foi fácil. Mesmo com o 
Mineirão lotado, com a torci-
da apoiando do início ao fim, 
o Galo se lançou ao ataque. O 
Olimpia se postou atrás, en-
quanto os mineiros abusa-
vam das bolas aéreas. Apesar 
da pressão, poucas chances 
reais para abrir o placar.

Nem bem voltou do inter-
valo e o Atlético renovou o fô-

lego. Logo no primeiro lan-
ce, Jô – após furada da zaga 
– mandou para a rede e incen-
diou o Mineirão. 

Embalado, o Galo seguia 
desperdiçando oportunida-
des. O tempo foi passando, jo-
gando contra os donos da ca-
sa.  Até que, quando o jogo já 
ganhava contornos de drama, 
aos 43, Leonardo Silva acertou 
cabeceio: 2 a 0 e prorrogação. 

Com um a mais – Manzur 
havia sido expulso no final do 
tempo regulamentar – o Galo 
pressionou, mas não teve êxi-
to: pênaltis. Especialidade de 
Victor, que pegou o primeiro 
e contou com erro Giménez 
para fazer o Mineirão explo-
dir em alegria.   METRO

Libertadores. Atlético-MG reverte os 2 a 0 contra o Olimpia (PAR), 
vence nos pênaltis e levanta pela primeira vez a taça continental 

Atlético-MG soltou o grito de campeão da Libertadores pela primeira vez | RICARDO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

América é atleticana

Victor; Michel 
(Alecsandro), Réver, 

Leonardo Silva e Júnior César; Pierre 
(Rosinei), Josué, Ronaldinho, Bernard ; 
Diego Tardelli (Guilherme) e Jô. Técnico: Cuca

M. Silva; Candía, Manzur 
, Ricardo Mazacotte, 

Miranda e Benítez ; Aranda, Pittoni, A. Silva 
 (Giménez ), Salgueiro (Baez) e Bareiro 

(Ferreyra).  Técnico: Ever Almeida

2 (4)

(3)0
•  Gols. Jô a 1 e Leonardo Silva aos 41 minutos do 2º tempo 
• Arbitragem. Wilmar Roldan (COL), auxiliado por 

Humberto Clavijo (COL) e Eduardo Ruiz (COL)

ATLÉTICO-MG

PÊNALTIS
OLIMPIA
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Nada é tão ruim que não pos-
sa piorar. O São Paulo mos-
trou ontem, no Morumbi, 
que o ditado popular é ver-
dadeiro. Com a derrota por 1 
a 0 para o Internacional – jo-
go adiantado da 12ª rodada 
do Campeonato Brasileiro –, 
o Tricolor chegou a 11 parti-
das sem vitória e a oito derro-
tas seguidas.

Além disso, se complicou 
na tabela: com dois jogos a 
mais, a equipe ocupa a 16ª po-
sição, uma antes da zona do 
rebaixamento, com apenas 
oito pontos.

E, se quiser viajar mais le-
ve para Alemanha, Portugal e 
Japão para as disputas de tor-
neios amistosos, a equipe terá 
um desafio e tanto pela fren-
te. No domingo, enfrenta o 
Corinthians. 

Já a vitória deixou o Colo-
rado na liderança do nacio-
nal, com 18 pontos.

Some à má fase o tempo 
frio da capital paulista e te-

mos um Morumbi quase va-
zio, com apenas 6.275 pagan-
tes. Corajosos são-paulinos 
que viram o técnico Paulo Au-
tuori tentar dar mais consis-
tência defensiva ao time com 
Paulo Miranda como volan-
te, Rodrigo Caio como late-
ral-direito e Douglas no lado 
esquerdo.

O Tricolor começou me-
lhor, dominando as ações no 
meio-campo. Mas Jorge Hen-
rique achou espaço para dar 
um belo lançamento para 
Leandro Damião aos 13 minu-
tos do 1º tempo. O camisa 9 
colorado não teve problemas 
com Lúcio e Rodrigo Caio e 
chutou no contrapé de Rogé-
rio Ceni, que mal se moveu.

O time sentiu o golpe, 
mas, com Aloísio em campo, 
melhorou no 2º tempo. Mas 
faltou pontaria e sorte para vi-
rar o placar.

Para piorar, Luis Fabiano 
sentiu a coxa e é dúvida para 
os próximos jogos.  METRO

Drama. Tricolor cai em casa para o Inter e 
chega a 11 jogos sem vencer. Equipe está à 
beira da zona de rebaixamento do Brasileiro

Leandro Damião comemora gol que afundou São Paulo no Morumbi | LEVI BIANCO/BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

São Paulo perde a oitava

Lateral Luis 
Ricardo deve ir 
para o São Paulo

O lateral-direito Luis Ri-
cardo deve ser envolvido 
em uma troca com atle-
tas do São Paulo para de-
fender o clube do Mo-
rumbi. Segundo o “UOL”, 
o atleta tricolor Juan 
chegou a ser cogitado, 
mas ele descartou a mu-
dança. Assim, Carame-
lo passa a ser a opção tri-
color para que o negócio 
seja fechado.  METRO

Raposa ofi cializa 
contratação de 
Júlio Baptista

O Cruzeiro oficializou 
ontem a contratação do 
meia Julio Baptista, ex-
-Málaga (ESP). O ex-joga-
dor da Seleção Brasileira 
já havia se desligado do 
clube espanhol e acertou 
por dois anos com a Ra-
posa. Ele chega amanhã 
a Belo Horizonte e será 
apresentado no domin-
go, no clássico contra o 
Atlético-MG.  METRO

‘Série B é tão difícil 
quanto a Série A’, 
diz Valdivia

O meia Valdivia afirmou 
ontem que o nível da Sé-
rie B é tão elevado quan-
to o da Série A do Cam-
peonato Brasileiro. “Não 
tem os mesmo times, 
mas é complicado, cam-
pos feios, pequenos. Não 
tem como falar que estou 
jogando bem só por estar 
na Série B”, disse o Mago. 
O Verdão lidera a Série B 
com 21 pontos.  METRO

Palmeiras Portuguesa Cruzeiro

Os cinco corintianos conti-
nuam detidos em Oruro, na 
Bolívia. O Corinthians e fon-
tes próximas à embaixada 
do Brasil na Bolívia confir-
maram ao Metro que os alvi-
negros seguem detidos.

Ontem, a Justiça boli-
viana recebeu o pedido de 
absolvição de Reginaldo 
Coelho, Leandro Silva de Oli-
veira, José Carlos da Silva Jú-
nior, Marco Aurélio Nefrei-
re e Cleuter Barreto Barros. 

Os torcedores seguirão pre-
sos por pelo menos cinco 
dias úteis, prazo para que o 
San José ou a família de Ke-
vin possam entrar com re-
curso – possibilidade consi-
derada difícil.

Advogado que trabalha 
com a Gaviões da Fiel, Davi 
Gebara Neto, chegou a con-
firmar a soltura dos cinco. A 
organizada também publi-
cou nota confirmado a liber-
dade dos torcedores.  METRO

Torcedores do Corinthians 
seguem presos em Oruro

“Tem 
campeonatos 
que a gente 
joga para 

ganhar. Tem outros que 
a gente joga para se 
salvar. Esse nós vamos 
jogar para se salvar.”
ROGÉRIO CENI, CAPITÃO TRICOLOR

•  Gol. Leandro Damião aos 13 
minutos do 1º tempo

• Arbitragem. André Luiz de 
Freitas Castro (GO), auxiliado 
por Cristhian Sorence (GO) e 
Marrubson Freitas (DF)

Rogério Ceni
Rodrigo Caio 
Lúcio
Rafael Toloi
Douglas 
Paulo Miranda
Denilson
Jadson
Ganso 
 Maicon

Osvaldo 
 Aloísio 

Luis Fabiano 
 Ademilson

Técnico: Paulo 
Autuori

Muriel 
Ednei  
 Fabrício 

Ronaldo Alves
Juan 
Kleber
Willians
Josimar
D’Alessandro 
Jorge Henrique
L. Damião 
 Caio

Forlán 
 A. Patrick

Técnico: Dunga

SÃO PAULO INTER
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DIAS
na Bolívia

5 corintianos ainda presos

155

Guiñazu chega e já treina
O volante argentino Guiñazu, de 34 anos, ex-Libertad, do Paraguai, foi apresentado ontem ao Vasco, 
em São Januário, e não perdeu tempo: já fez o primeiro treino com o técnico Dorival Junior, com 
quem trabalhou em 2011, no Internacional. O Vasco, que ocupa a 11ª posição na tabela, com 10 
pontos, enfrenta o Criciúma, sábado, às 18h30, em casa, pela 9ª rodada do Brasileiro  |  MARCELO SADIO/

DIVULGAÇÃO
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A Ponte Preta foi derrotada 
por 1 a 0 pelo Nacional-AM 
ontem, em Manaus. Como 
já havia perdido a primei-
ra partida no Majestoso pe-
lo mesmo placar, a Macaca 
foi eliminada na 3ª rodada 
da Copa do Brasil. O saldo é 
exatamente o que a direto-
ria planejava. A eliminação 
no campeonato fez com que 
o clube automaticamente 
garantisse uma vaga na Co-
pa Sul-Americana, primeira 
competição internacional 
dos alvinegros. O primeiro 
adversário será o Criciúma, 
na fase nacional.

Atuando com reservas e 
jogadores da base, o time 
comandado ontem excep-
cionalmente por Rodrigo 

Carpegiani, filho de Paulo 
César, levou o gol aos 18 mi-
nutos do primeiro tempo. 
De cabeça, Leonardo fez o 
gol da vitória do time da ca-
sa, que atuou com o estádio 
cheio – cerca de seis mil tor-
cedores. O time titular volta 
a campo no sábado, diante 
do Santos, no Majestoso, às 
21h. A Macaca tenta sair da 
zona de rebaixamento. Ho-
je, o time é o 17º colocado 
na competição. 

 METRO CAMPINAS

Como planejado. Ponte Preta é eliminada 
pelo Nacional-AM com nova derrota por
1 a 0 e se garante na Copa Sul-Americana

Jogador estava no Fluminense |IDE GOMES/FUTURAPRESS

Ponte cai na Copa do 
Brasil e traz reforço

Fernando 
Bob chega
à Macaca
A Ponte Preta apresenta hoje 
o volante Fernando Bob, do 
Fluminense, após os treina-
mentos no Jardim Eulina. O 
jogador chega por emprésti-
mo até o final do Campeona-
to Paulista de 2014.

O atleta já realizou exa-
mes médicos na tarde de 
ontem e vem com indica-
ção do técnico Paulo César 
Carpegiani. “Suas caracte-
rísticas atendem exatamen-
te aquilo que o Paulo acha 
que ainda temos carência”, 
afirma Ocimar Bolicenho, 
diretor de futebol. Fernan-
do tem 25 anos e já passou 
por Paulista, Avaí, Boa Vista-
-RJ, Atlético Goianiense e Vi-
tória.  METRO CAMPINAS

NACIONAL-AM PONTE PRETA

1 0

O Guarani busca domingo, 
diante do Duque de Caxias, 
10h, no Brinco de Ouro, se 
consolidar entre os primei-
ros colocados do Grupo B do 
Brasileiro da Série C. O time 
conta com o apoio da torci-
da, por isso já iniciou ontem 
a venda de ingressos para a 
partida, que pode trazer 
uma marca histórica para 
o clube – chegar a seis par-
tidas sem sofrer gols, o que 
não acontece desde 1988.

O ingresso custa R$ 20 e 
R$ 10 (meia). As bilheterias 
funcionam das 8h às 18h 
até amanhã e no sábado das 
9h às 13h. Foram colocados 
à venda 7.700 convites.  

 METRO CAMPINAS

Guarani. 
Ingressos à 
venda para 
domingo

4ª
colocação está o Guarani no 
Brasileiro da Série C. Se vencer 
no domingo pode chegar
à vice-liderança do Grupo B.
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